
SOCIALNA AKTIVACIJA 

KOORDINATORKI SOCIALNE AKTIVACIJE: 

Maja Bezjak, maja.bezjak@gov.si, 030-715-678 

Tamara Korošec, tamara.korosec@gov.si, 030-715-677 

 



SOCIALNA AKTIVACIJA je … 
pilotni projekt 

MDDSZ 

priložnost 

odpiranje možnosti 
novim zaposlitvam 

celostni pristop 

nova izkušnja 

izziv 



 NAMEN IN CILJI: 
 širitev socialne mreže (spoznavanje novih ljudi, delodajalcev) 

 vključitev v družbo preko različnih družbenih aktivnosti 

 pridobitev znanj in informacij 

 razvoj veščin in delovnih spretnosti 

 dvig funkcionalnih kompetenc  

 možnosti za poklicni razvoj 

 izboljšanje zaposljivosti in zaposlenosti 

 osebnostna rast 

 aktivno preživljanje prostega časa 

 

 



PROGRAM 
- ZANIMIVE IN RAZNOLIKE AKTIVNOSTI IN VSEBINE 

- OBISKOVANJE DRUGIH INSTITUCIJ, ORGANIZACIJ,… 

- PRAKTIČNE DEJAVNOSTI 

- DELOVNO USPOSABLJANJE 

 

- TRAJANJE: 11 mesecev 

- ZAČETEK: oktober 2017 

- PRISOTNOST: * začetek: 2 meseca najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu  

                           * osrednji del: 8 mesecev, 5 ur dnevno, 5 dni v tednu 

                           * zaključek: 1 mesec 2 uri dnevno, 5 dni v tednu; 1 mesec 84 ur 

 



CENTER PONOVNE 

UPORABE 

ORMOŽ  
 

 

DR. MARINKA VOVK 
STROKOVNA VODJA 

 

SENADA ŠKRIJER 
STROKOVNA SODELAVKA 

 

 

 

Grajska 
 kavarniška 
 popravljalnica 



Podravska 
 
ORMOŽ, PTUJ 

“KAVA ZA DVA” 

Kavarniška  popravljalnica 



KAJ JE       ? 
Kosovni izdelki / odpadki 
 
 sodelovanje s Komunalnim podjetjem Ormož + 
Občino Ormož -rešuje družbene in okoljske  probleme 

potrošništva na podjetniški način z 
zaposlovanjem težje zaposljivih; 
 
-zmanjšuje socialne razlike med ljudmi  in v 
lokalnem okolju; 
 
-omogoča, da ljudje aktivno sodelujejo, da se 
počutijo vključene; 
 
-ljudje spoznajo možnosti popravil in ponovne 
uporabe v vsakdanjem življenju. 



🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥☎🖥🖥🖥🖥🖥🖥
⌨🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥
⌚🖥🖥⏰⏰+ 🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥🖥
🖥🖥.  

      omogoča: PRINESITE ODVEČNO   
 
 
             ODNESITE Z NOVO DODANO    
VREDNOSTJO 
 



Z vzpostavitvijo »grajske kavarniške popravljalnice«, ki bo delovala po načelu 
DIY – naredi sam,  se bomo vpisali v svetovno mrežo  »Repair Café« in tako 
pomembno povečali svojo prepoznavnost na svetovnem zemljevidu 

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje: 
 
•razvoj socialnih veščin in spretnosti; 
•dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo; 
•pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk 
in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti; 
•osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo 
na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela; 
•aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije; 
•dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter 
kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni 
potencial osebe 



DELOVNI PROCESI V SOCIALNI AKTIVACIJI CPU 

1. SODELOVANJE PRI 
ZBIRANJU IZDELKOV 
(TERENSKO DELO) 

2. SODELOVANJE PRI SORTIRANJU 
IZDELKOV IN KOSOVNIH MATERIALOV V 
ZBIRNEM CENTRU DOBRAVA 

3. POMOČ PRI VZDRŽEVANJU IN 
POPRAVILIH (REŽIJSKI OBRAT, 
GOSPODINJSTVA) 

4. SODELOVANJE PRI 
OBDELAVI KOSOVNIH 
MATERIALOV IN IZDELKOV  



kavarniška 
 popravljalnica 

VZPOSTAVITEV NOVE DEJAVNOSTI – GRAJSKA KAVARNIŠKA POPRAVLJALNICA 



PREJ / POTEM 
kavarniška 
 popravljalnica 



POPRAVILA, 
OBNOVA 
& DESIGN 

kavarniška 
 popravljalnica 



PREJ / POTEM 
kavarniška 
 popravljalnica 



 Vsebine in aktivnosti namenjene osebam iz ciljne skupine 













NOVI TRENDI PRIHODNOSTI - - - -
POPRAVILA + DESIGN 

kavarniška 
 popravljalnica 





Odpadek  
 
 
CPU +Delovna sila 

 
 

Izdelek 
 
 

kavarniška 
 popravljalnica 



PRIMERI KROŽNEGA GOSPODARSTVA 

kavarniška 
 popravljalnica 









DOM Z NOSTALGIJO PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 

kavarniška 
 popravljalnica 



ZAKLJUČEK 

…kavarniška popravljalnica… 

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P., Vrazova 9, 2270 Ormož 
Fb.facebook.com/CenterPonovneUporabe/, www.cpu-reuse.com 
 

https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/
http://www.cpu-reuse.com


POSTOPEK VKLJUČITVE 
podpis soglasja (še ne pomeni vključitve v program) 

individualna srečanja s koordinatorko  

odločitev za vključitev 

podpis pogodbe  

sodelovanje v programu 



OBVEZNOSTI po podpisu pogodbe:  
- vključenost v program  

- minimalna dnevna prisotnost 

- sodelovanje (s koordinatorji, izvajalci,…) 

- obveščanje o spremembah, odsotnostih 

 



UGODNOSTI 
• denarna socialna pomoč ostane nespremenjena 

• nagrada ne vpliva na ostale socialne transferje (otroški dodatek, štipendija, subvencije, 
itd.)   

 

• nagrada za prisotnost : 0,80 EUR na uro  

• povračilo stroškov javnega prevoza 

• plačilo malice 3,70 EUR  

      IZPLAČEVANJE TEDENSKO V GOTOVINI PRI IZVAJALCU PROGRAMA. 

 

• pravica do odsotnosti – DOPUST 

• zavarovanje za invalidnost 

 



PO ZAKLJUČKU… 
Pridobite potrdilo o udeležbi v programu socialne aktivacije.  

 

Podpora pri nadaljnjih aktivnostih za vključitev v: 

- zaposlitev 

- drug program 

- izobraževanje  

- usposabljanje 

- nacionalna poklicna kvalifikacija 

- programe APZ  (javna dela, …) 
 



 

 

 

 



PTUJSKA REGIJA 
(Ptuj, Ormož, Lenart) 

  

KOORDINATORKI SOCIALNE AKTIVACIJE: 

Maja Bezjak, maja.bezjak@gov.si, 030-715-678 

Tamara Korošec, tamara.korosec@gov.si, 030-715-677 

 

PROSTORI: Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj (pritličje) 

URADNE URE: ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure ter 

                      sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.            

                      Uradne ure po telefonu so v času uradnih ur. 
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